
خمصوص بوقت النيب هل هو عام  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه )) ((تعاىل:  قوله: السائل

   ؟ ه وسلم ألن كثريا من أهل الكتاب ما كتمواصلى اهللا علي

  ؟  كيف ما كتموا, اآلن يعين: الشيخ

 يعين حصل من األحبار والرهبان عملوا ال يف األمم السابقة موسى وعيسى عليه الصالة والسالم: السائل

   بالكتاب ؟

هذا يعترب نادر؛ وهلذا مثل عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه أسلم وحسن إسالمه وهو من أحبارهم؛ لكن : الشيخ

  العربة بالعموم . ا,هذا يعترب نادر 

   الكتاب ؟على الضمري يعود على العلم أو  لتبيننه )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  الكتاب . وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه )) ((على الكتاب : الشيخ

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

األرض ربنا ما ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات و 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع 

  تخزنا يوم القيمة إنك ال تخلف الميعاد )) .األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال 

إن في خلق السموات واألرض  ((أعوذ باهللا السميع العلم من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب ))

  ذا ؟ مؤكدة؛ مبا ال خيفى علينا أن هذه اجلملة إن في خلق السموات )) ((قوله: 

  بأداة التوكيد؛ : الطالب

  وما هي أداة التوكيد ؟ : الشيخ

  إن؛ : الطالب

   واخلرب؛ فما هذا االختالف ؟ ي املبتدأجزأأعين  ,يف ترتيب اجلزأين اوأن فيها اختالف: الشيخ

   ,تقدمي اخلرب: الطالب

  ذا خرب؛ وأن فيها مؤكدا آخر غري إن ؟ اهل في خلق السموات )) ((: الشيخ

  آليات ))  الالم يف ((: الطالب

  نعم .: الشيخ



: اخللق هو خلق إن في خلق السموات واألرض )) ((يقول اهللا عزوجل مؤكدا مضمون هذه اجلملة اخلربية: 

  يعين إجياد الشيء على غري مثال سبق يسمى خلقا. ,على غري مثال سبق االبتداع

ويف خلق السموات واألرض آيات من عدة أوجه؛ الوجه األول: من جهة الكرب والسعة؛ والوجه الثاين: ما فيهما 

والذي يطلع على ما صوره  )) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ((من احلسن والبهاء واجلمال، قال اهللا تعاىل: 

  .يف هذا اخللق العلماء من هذه اآليات العظيمة يتبني له عظمة اهللا عزوجل

فارجع البصر هل ترى من فطور  ((كذلك يف خلق السموات من جهة إتقاا وعدم ختلخلها، قال اهللا تعاىل:   

  .ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ))

ختلفة األنواع واألشكال واملنافع كما قال اهللا تعاىل: املواد املتعددة امليف خلق السموات مبا أودع اهللا فيه من املادة  

ا من االختالف ما ال ات بعضها إىل جوار بعض ولكن بينهيعين متجاور  وفي األرض قطع متجاورات )) ((

  يعلمه إال اهللا .

كلها   ,للخلق؛ فالشمس فيها خري عظيم والقمر كذلك واألشجار وغريها ةما فيهما من املنافع العظيم فيهما أيضا

ويفضل اهللا  ,اء واحدمبوتسقى  ,فيها خريات عظيمة من آيات اهللا عزوجل؛ فأنت ترى النخيل على أرض واحدة

لو  ,وهي جنس واحد لكنها خمتلفة؛ واآليات يف هذا كثرية ,بعضها على بعض يف احلجم واللون واملذاق واالدخار

جلمع آيات كثرية يف هذا؛ وحنن مأمورون أن  أن اإلنسان جلس ويتأمل ويتدبر ويكتب كل ما يعن على خاطره

ما يف السموات واألرض من اآليات  مأمورون بأن نتدبر روا في خلق السموات واألرض ))أولم يتفك (( :نتدبر

  والرمحة .العظيمة م اهللا عزوجل؛ وما يف ذلك من احلك ستدل ا على كمال قدرةلن

ومل  ,األرض مفردةيذكر السموات جمموعة إىل  هذا التعبري القرآين غالبا أن اهللا السموات واألرض )) ((وقوله: 

يأت يف القرآن الكرمي التصريح بعدد األرض خبالف السماء فقد جاء التصريح بأا سبع مسوات كما قال تعاىل: 

ب العرش قل من رب السموات السبع ور  ((وقال:  )) اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ((

اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن  ((ضون فجاءت مشار إليها بأا سبع يف قوله تعاىل: أما األر  العظيم ))

أي يف العدد ال يف الكيفية وال يف املاهية؛ وجاءت السنة صرحية يف هذا يف قول النيب عليه  األرض مثلهن ))

  ه يوم القيمة من سبع أراضين ) .من اقتطع شبرا من األرض طوقه اهللا ب (الصالة والسالم: 

أيضا هذا فيه آيات اختالف الليل والنهار؛ يعين أي وجه من االختالف  واختالف الليل والنهار )) ((وقوله: 

  :يراد ؟ اجلواب أنه يراد اختالفهما من وجوه شىت



ل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم ق ((قال اهللا تعاىل:  ,وهذا من آيات اهللا ,من جهة أن الليلة ظلمة والنهار نور :أوال

الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إله غير اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم 

النهار سرمدا إلى يوم القيمة من إله غير اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون ومن رحمته جعل لكم 

وجعلنا الليل  (( فهذا من آيات اهللا: ن فضله ولعلكم تشكرون ))الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا م

  . والنهار آيتين ))

وال  ,انانا يتساوييأحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأح ,كذلك أيضا اختالفهما من جهة الطول والقصر  

 أن يدخلوا من الليل جزء معوا علىأحد يستطيع أن يقوم ذا؛ فهو من آيات اهللا؛ ولو أن أهل األرض كلهم اجت

  يف النهار ما استطاعوا وال العكس؛ فهذا من آيات اهللا .

يدخل فيه اختالفهما حرا وبردا، أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا وأحيانا  :الليل والنهار اختالفويدخل يف هذا 

  يتساويان .

  رخاء وأحيانا متر بك األيام شدة.ومن ذلك أيضا: اختالفهما يف الرخاء والشدة؛ أحيانا متر بك األيام 

ومنها أيضا من هذه اآليات: اختالفهما يف العز والذل والنصر واخلذالن، ينصر أحيانا أقوام وخيذل هؤالء األقوام 

 ((يما يقع فيهما، قال اهللا تعاىل: فيف آن آخر وهكذا؛ فإذا الليل والنهار فيهما آيات يف اختالفهما، يف ذاما و 

  ولو تأمل اإلنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختالف الليل والنهار . نداولها بين الناس ))وتلك األيام 

ا وال هيفهم ولكنها ال ,ألا متنوعة ومتعددة ,اآليات هنا ,مجع :آيات آليات ألولي األلباب )) ((وقوله: 

أي ألصحاب العقول؛ ومسي العقل لبا  آليات ألولي األلباب )) ((إال أولو األلباب؛ وهلذا قال: آيات يتخذها 

ألنه خالص اإلنسان كما أن اللب خالص احلبة مثال؛ فاإلنسان بعقله وليس بفكره؛ والعقل ليس هو الذكاء كما 

كلما كان اإلنسان أسد رشدا وتصرفا كان   ,يتبادر بأذهان كثري من الناس؛ ولكن العقل هو الرشد يف التصرفقد 

ن من األذكياء من هو أبعد الناس عن و ك, ألنه قد يال ميكن ,كى فهو أعقل الوليس كل ما كان أذ  ,أعقل

   ل.لعقا

إم غري عقالء وإن كانوا أذكياء؛ قال اهللا لبين  :صناديد الكفرة املمتلئني ذكاء نقولوهلذا ميكن أن نقول ل

مع أم عندهم عقل؛  )) نتم تتلون الكتاب أفال تعقلونرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأأتأم ((إسرائيل: 

فأصحاب األلباب هم الذين يعرفون ما يف هذه األشياء األربعة من اآليات العظيمة: خلق السموات، خلق 

  األرض، اختالف الليل، اختالف النهار .



 , يعين لنا أن جنعلها عطفوهذه صفة مبينة الذين يذكرون اهللا )) ((مث بني اهللا تعاىل ما يتصف به هؤالء فقال: 

يعين يذكرون اهللا  )) الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم (( :اهلمبيان ولنا أن جنعلها صفة مبينة حل

   ,ما يكون اجلسد قائماأعلى وهي  قياما )) ((على كل حال، 

رون يذكرون اهللا بأي شيء؟ يذك على جنوبهم )) ((: والثالثةوهي مرتبة بني القيام واالضطجاع؛  وقعودا )) ((

اهللا سبحانه وتعاىل بالتأمل يف هذه املخلوقات؛ كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة اهللا وقدرته وعلمه 

وهذا ذكر؛ يذكرون اهللا بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبري وقراءة القرآن وغري ذلك؛ يذكرون اهللا جبوارحهم 

  ,يت بالوقوف مبزدلفة بالوقوف بعرفة بالوقوف مبىن برمي اجلمارالطواف بالبيف الصالة ببالقيام والركوع والسجود 

 ؛وبذلك تكون ذاكرا له ,ألنك تريد ا وجه اهللا ,كل عبادة تتعبد هللا تعاىل وهي عبادة فعلية فهي من ذكر اهللا

لقول النيب صلى اهللا عليه  ,نعم يذكرون اهللا على جنوم بالقلوب واجلوارح وعلى جنوبهم )) ((وقوله: طيب 

  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) . (وسلم لعمران بن حصني: 

 :كما يقولون  ,املخ عمال, يعين إالفكر عمال: التفكر إيتفكرون ويتفكرون في خلق السموات واألرض )) ((

وكيف  ,وكيف رفعت السماء ,وكيف خلقت ,ألي شيء خلقت في خلق السموات واألرض )) (( ,يفكر

مث يتفكرون هل هذه السموات واألرض خلقت  ,وما أشبه ذلك؛ املهم أم يعملون أفكارهم ,سطحت األرض

كري أن السموات واألرض كانتا خملوقتان؛ ألم بالتفكري يطلعون جون ذا التفيستنت؟ نفسها أم كانت خملوقة 

  .معلى ما ال يطلع عليه غريه

يعين بعد باطال, ربنا ما خلقت هذا  :يعين يقولون ,هذه اجلملة مقول لقول حمذوف نا ما خلقت ))رب ((وقوله: 

 ((قوله:  ربنا ما خلقت هذا باطال )) (( :أن يتفكروا يف خلق السموات واألرض حتصل هلم هذه النتيجة املباركة

حال الزمة لو حذفت لفسد الكالم؛ وعلى هذا فتكون الزمة؛  باطال )) ((هذه نافية؛ وقوله:  ما خلقت ))

لكان اللفظ ؟ ربنا  باطال )) (( :والقاعدة يف احلال الالزمة هي اليت لو حذفت لفسد الكالم؛ طيب لو حذفت

وتسمى هذه حال  ,مع أنه خلقه؛ وكم من مجلة حالية أو مفرد حال صار البد منه يف الكالم ,ما خلقت هذا

  .الالزم

) )سبحانك  ((فهو منادى منصوب بياء نداء احملذوفة؛  ,يا ربنا :يعين )) ربنا ما خلقت هذا باطال ((وله: وق

سبحك حمذوف؛ والتقدير من حيث املعىن: ناسم مصدر منصوب على املفعولية املطلقة وعامله  :سبحان

ومنه قوهلم: سبح فالن يعين  ,وءالالئق بك؛ وأصل التسبيح التنزيه واإلبعاد عن الس كنزهك تنزيهنتسبيحك أي 

  يسبح؛ لأبعد؛ ونزل يف املاء 



أي تنزيها لك أن ختلق هذه السموات واألرض باطال؛ وقد بني اهللا يف آية أخرى أن من  سبحانك )) ((وقوله: 

وما خلقنا السماء واألرض وما  ((ظن أن اهللا خلق شيئا باطال فقد أخذ بظن من ؟ بظن الكفار؛ ما الدليل ؟ 

الفاء  فقنا عذاب النار )) ((وهلذا قال:  )) بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

   مفرعة للجملة الثانية عن األوىل. هذه

الناقص الذي أوله حرف  والفعل الثالثي ,فعل أمر مكون من حرف واحد ألنه فعل ناقص وأوله حرف علة :وق

من الدية من  :من وعى، د :مأخوذة من وقى، ع :زم على حرف واحد فتقول: قعلة يكون عند األمر أو اجل

لفية؛ وهذه احلاشية أعين ري رمحه اهللا يف حاشيته على شرح ابن عقيل على األودى؛ وهلا أمثلة كثرية ذكرها اخلض

ومجع  ,خرألنه متأ ,ري على شرح ابن عقيل من أحسن احلواشي اليت كتب على شروح ألفية ابن مالكشرح اخلض

فأشري ا على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك  ,وله حترير جيد يف بعض األشياء اليت حيررها ,أقوال من سبقه

املختوم حبرف علة وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثالثي املبدوء حبرف  ,فإن هذه احلاشية مفيدة ,وشرحها البن عقيل

 ,ما وسطه حرف علة فهو أجوفو  ,لون: ما أوله حرف علة فهو مثالعلة بأنه حتذف منه العلتان؛ النحويون يقو 

   ؟ نعم. وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصور كذا

دخلها , إما بعدم إدخاهلا يعين أن ال نأي قنا عذاب النار مبا تشاء ,قنا مأخوذ من الوقاية فقنا عذاب النار )) ((

 ,ألن املؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه مث بعد ذلك خيرج منها ,نها بالشفاعةأو بإخراجنا مأصال 

  . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ((وقد يعفو اهللا عنه؛ لقوله تعاىل: 

  نذكر فوائد هاتني اآليتني ، من فوائد اآلية األوىل: احلث على تدبر خلق السموات .

أن ملك السموات  هللا ملك السموات واألرض )) ((يت قبل هاتني؛ من فوائد قوله تعاىل: طيب فوائد اآلية ال

والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخري كان ذلك دليال على  ,وجهه ؟ تقدمي اخلربو واألرض خاص باهللا عزوجل؛ 

  احلصر .

وتقييدنا امللك  وهللا ملك )) ((وله: يف ق بتدأومن فوائدها: أن امللك املطلق هللا وحده؛ ألنه قدم اخلرب على امل

حيث حصر امللك له وحده وقوله تعاىل:  وهللا ملك السموات )) ((باملطلق ينفي توهم التعارض بني قوله تعاىل: 

وجهه أن و  أو ما ملكتم مفاتحكم أو صديقكم )) ((وقوله:  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ((

ودليل هذا أن هذا املالك من املخلوق لو أراد أن  ,مطلقا امقيد ليس ملك امللك املضاف إىل املخلوق ملك

ميلك ملكا عاما  من هذا وال ميلكه، واهللا جل وعال يتصرف مباله على خالف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا

  شامال يستغين به عن غريه .



يتصرف يف ملكه إال على حسب إذن الشارع؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ال جيوز لإلنسان أن 

شخصا  يتقيد مبا أذن له؛ وهلذا لو وكلت ,ألن كون امللك هللا يدل على أن تصرفنا فيه إمنا يكون بطريق الوكالة

واملالك الذي ميلك البيت مل يأذن له  ,ألنه إمنا وكل على البيع فقط وهو املالك ,رهعلى بيع بيت مل ميلك أن يؤج

 ,إمنا أذن له بالبيع؛ فنحن باعتبار ما ملكت أمياننا ال منلكها ملكا مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا ,يف التأجري

  وإمنا متلكنا هلا متلك مقيد .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشيء العام للخلق ليس ملكا ألحد، الذي أخرجه اهللا عزوجل وليس من صنع 

قتضى النصوص الشرعية؛ ووجه ذلك أن اهللا جعل السموات إنسان فهو غري ملك ألحد إال من سبق إليه مب

  واألرض ملكهما ملن ؟ له؛ فإذا كان له فإنك ال متلك شيئا من أرضه إال على الوجه الذي أذن فيه .

وأنت إذا قرأت هذه  واهللا على كل شيء قدير )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم قدرة اهللا عزوجل؛ لقوله: 

ورده بعض أهل الباطل من التشكيك يف الشريعة فإنك تسرتيح، مثال يقول بعض على ما يها اآلية وطبقت

خر يقول: كيف يعود اإلنسان إنسانا بعد أن كان ترابا ؟ وجوابنا على هذا امللحدين الذين ال يؤمنون باليوم اآل

  .))واهللا على كل شيء قدير (( سهل أن نقول: إن هذا من قدرة اهللا 

؟ ألن اإلنسان  فوائدها: أن من آمن ذا أي بأن اهللا على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس؛ كيف ذلك ومن

وأنت إذا أراد  ))إن اهللا على كل شيء قدير (( ال تيئس  :قد يصاب مبرض فييئس من برئه بعد العالج فيقال له

فإنه ال يصب (  :ثواب من اهللا عزوجللاألنك تكسب من وراءه  ,اهللا أن يبقى املرض بك فقد يكون خريا لك

فأنت ال تيئس إذا  ,يعين من ذنوبهالمؤمن من هم وال غم وال أذى حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا له به ) 

  ال تيئس فإن اهللا على كل شيء قدير . زواله مثال,أصابك مرض ال يرجى 

دها العقل فإا حق؛ ألن اهللا على كل شيء قدير؛ ومن فوائدها: أن ما أخرب اهللا عن نفسه من األمور اليت يستبع

اهللا على كل شيء  :؟ فنقول له واضح يا مجاعة ؟ فمثال لو قال: كيف ينزل إىل السماء الدنيا وهو على العرش

  صلى اهللا عليه وسلم عن ربه يف أحاديث متواترة مبجرد وهم ., وليس لك أن تعارض ما أخرب به رسول اهللا قدير

   ))... إن في خلق السموات واألرض  ((مث قال: 

 ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على التأمل يف خلق السموات واألرض؛ ألن اهللا ذكر أن فيهما آيات

  ما ازدادت اآليات وضوحا ازداد اإلميان قوة ., وكلالعالمةهي واآليات 

الوجوه اليت ذكرناها يف التفسري، من حيث ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النظر إىل خلق السموات واألرض على 

  .ال يذهب ذاهب إىل أا خلقت عبثاومنافعهما وما فيهما من اخلري واملصاحل حىت ذواما 



شدة وبالعكس؛ ومن حرب  اختالف الليل والنهار من رخاء إىل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: اإلشارة إىل

  وبالعكس يف هذه األمور. , غىنإىل سلم، ومن عز إىل ذل، ومن فقر إىل

؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على أصحاب العقول؛ ألن اهللا جعل هذا االختالف آية ملن ؟ لذوي العقول

ومتر عليه وكأا مظاهر طبيعية ال عالقة لفعل اهللا  ,ذه اآليات وال يعترب ا أما من ال عقل له فإنه ال ينتفع

تعاىل ا؛ وهذا ـ والعياذ باهللا ـ من الطمس على القلوب وعمى األبصار؛ ألن هذا الكون املنظم على هذا النظام 

  وال ميكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدا . ,من رب حكيم عزوجلإال البديع ال ميكن أبدا أن يقع 

 ,أن الرب عزوجل أظهر آياته خللقه مع أن جمرد اإلميان بأن اهللا تعاىل حي موجود يكفيد اآلية الكرمية: ومن فوائ

رب أرني كيف  ((لكن كلما تعددت األدلة واآليات ازداد الشيء يقينا؛ ودليل هذا أن ابراهيم قال هللا عزوجل: 

عنده يف  سان قد يكون مؤمنا وال إشكالفاإلن تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

  . لكن حيتاج إىل من يطمئنهاألمر 

رشد؛ لقوله عزوجل: لتكليف ؟ عقل الومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على العقل؛ وهو عقل الرشد أو عقل 

  آليات ألولي األلباب )) . ((

إن في ذلك آليات ألولي األلباب  ((م؛ لقوله: ومن فوائدها: أنه كلما كان اإلنسان أعقل كان باهللا وآياته أعل

واحلكم املعلق على وصف يثبت بثبوته ويعدم بعدمه؛ فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون ذه  ))

املخلوقات ويستدلون ا على اخلالق عزوجل وعلى ما له من صفات الكمال فإن من عقله عقل يمي ال ينتفع 

  ن ذوي األلباب .ذه اآليات ألنه ليس م

  ميدح على وجودها ؟ وأذم اإلنسان على فقدها العقول هبة من اهللا عزوجل, فكيف ي فإن قال قائل:

فاجلواب: أن عقل الرشد نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسايب أو كسيب؛ فالعقل الغريزي ال حيتاج إىل التأمل 

  والتفكر؛ وأما املكتسب فإنه حيتاج إىل تأمل ونظر وتفكر ألنه كلما ازداد تفكره ازداد إميانه ويقينه ورشده .

 ؟ هلم ألويل اهللا جعل هذه اآليات نافعة ملن هل يؤخذ من اآلية الكرمية الثناء على ذوي العقول ؟ نعم؛ ألن

ودك على التأمل املبين على العقل حىت يكون عندك عقل غريزي عقول؛ وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهال

  وعقل مكتسب .

  ؟ طيب. انتهى الوقت ))... الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم  ((مث قال اهللا عزوجل: 

يقيد بعض العلماء القدرة مبا يتعلق باملمكن  إن اهللا على كل شيء قدير )) ((شيخ قول هللا عزوجل: : السائل

   واقعي ؟الاإلمكان عقلي أو الاإلمكان هو فهل هذا اإلمكان 



  انع لكنه عقال ممكن .و املقد يكون الشيء غري ممكن وقوعا لوجود  عقلي، الواقعيالال، : الشيخ

   نحاة: أن هذا فضلة ؟ما معىن قول ال: السائل

  املراد بالفضلة ما تستغين عنه أركان اجلملة .: الشيخ

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 

نا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمع

  األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيمة إنك ال تخلف الميعاد )) .

ض واختالف الليل إن في خلق السموات واألر  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  من هنا نبدأ درس جديد ؟ والنهار آليات ألولي األلباب )) 

   : مناقشة,الطالب

  : أي نعم مناقشة.الشيخ

  ؟  إن في خلق السموات واألرض )) ((أين خرب إن يف قوله: : الشيخ

   آليات ))؛ ((: الطالب

  كيف تكون خربها وهي بالكسرة ؟  ))يات (( آل: الشيخ

  ؛  ...إن ب منصوب: الطالب

   , كيف خربا مؤخرا., اسم إن مؤخر منصوبسبحان اهللا ؟ صحيح :الشيخ

  اسم إن . آيات )) ((على كل حال هو أجاب بالصواب أن 

وال تصح  ...؟  الذين )) ((حمله من اإلعراب يا خالد  يذكرون اهللا قياما وقعودا ))الذين  ((قوله: : الشيخ

  ؟ تصح صفة . صفة

  منصوبة على أي شيء يا يوسف ؟  قياما )) ((قوله: : الشيخ

  ال؛ : على احلالطالب

  من أين ؟ : الشيخ

  هذا كونه قياما؛ : يعين: الطالب

  ، احلال حتتاج إىل صاحب أين صاحب احلال ؟ ؟ أين صاحب احلال: الشيخ



   يذكرون )) (( :واو اجلماعة يف: من الشيخ

  متام .: الشيخ

  حمل اجلملة من اإلعراب ؟  السموات ))ويتفكرون في خلق  ((قوله: : الشيخ

  ؛ ةمعطوف: الطالب

  على يذكرون, ؟  على أي شيء: الشيخ

  ما حملها من اإلعراب ؟ : الشيخ

  ؛ صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب: الطالب

وصلة املوصول ليس هلا  ,ألا معطوفة على صلة املوصول ,ال حمل هلا من اإلعراب يا عبد الرمحن: هذه الشيخ

  حمل من اإلعراب .

  . لقول حمذوفمن اإلعراب يا عبيد اهللا ؟ مقول اما حملها  ربنا ما خلقت هذا باطال )) ((قوله: : الشيخ

  ))... ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا  (( قال اهللا سبحانه وتعاىل:

ألولي األلباب الذين  ((يستفاد من اآلية الكرمية: أن ذكر اهللا عزوجل من لوازم العقل ومقتضياته؛ لقوله: 

  يذكرون اهللا )) .

 الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا )) ((؛ لقوله: على كل حال هللا عزوجلذكر ا، ومن فوائدها: فضيلة إدامة الذكر

كان النبي صلى  (لى اهللا عليه وسلم، قالت عائشة رضي اهللا عنها: رسول اهللا ص وكان أبلغ من وىف ذا حقه

  ) . هاهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كل أحيان

يذكرون  (( :أنه جيوز للجنب أن يذكر اهللا؛ لدخوله يف العموم :ومن فوائدها: جواز ذكر اهللا تعاىل للجنب، أي

  اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) .

وكذلك قراءة القرآن إذا  ,جنب ال يعد استهانة بالذكر علىذكر اهللا يف حال كون اإلنسان ومن فوائدها: أن 

كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي (  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلمبت أقرأا على جنب؛ وقد ث

  .)حائض رضي اهللا عنها 

ويتفكرون في خلق السموات  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التفكر يف خلق السموات واألرض؛ لقوله: 

ال التفكر الذي يراد به االطالع على  ؛)) ربنا ما خلقت هذا باطال((  :ولكن التفكر املقرون بقولواألرض )) 

يف اآلخرة؛  هال يفيد هلكناإلنسان يف الدنيا  وإن كان يفيدألن هذا التفكر  ,العلم املادي فقط يف خلق السموات

  .))ربنا ما خلقت هذا باطال (( البد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول واإلقرار: 



املتفكرين يف اخللق فاملتفكرين يف الشرع من باب أوىل؛ ألن الشرع ليس على ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا أثين 

لكن حكم  ,أبلغ يف اإلميان من التفكر يف اخللق؛ اخللق أمر حمسوس كل إنسان يدركه ؛ فالتفكر فيهأمرا حمسوسا

  وأسرار الشرائع ليس كل أحد يدركها .

ومن فوائد هذه اآلية: التوسل إىل اهللا تعاىل بالربوبية حال الدعاء؛ وأكثر ما يكون التوسل به من أمساء اهللا يف 

اخللق وامللك والتدبري؛ فلهذا جند أن أكثر ما يدعى به الربوبية، اسم الربوبية أو الدعاء هو الربوبية؛ ألن الربوبية ا 

  وصف الربوبية .

ما خلقت هذا  ((من قوله:  ؟ لكرمية: انتفاء الباطل يف خلق اهللا نفيا مطلقا؛ من أين يؤخذاومن فوائد هذه اآلية 

وما خلقنا السموات واألرض وما  (( تعاىل: وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت احلق، كما قال اهللا باطال ))

  بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق )) .

ربنا ما  ((ومن فوائدها: إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات اهللا ما هو منفي أو ما هو سليب؛ لقوله: 

وإمنا يراد ا النفي مع  ,جمرد النفيوالقاعدة عند أهل السنة أن الصفات املنفية ال يراد ا خلقت هذا باطال ))؛ 

 . إثبات كمال الضد


